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Kedves Olvasó, Sportbarát! 

Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül, mely 
azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa az Egyesületünk mű-
ködését, eredményeit.

Békéscsabán 2006 szeptembere óta lányoknak, hölgyek-
nek is lehetőségük van szervezett keretek között focizni.
Az első évünk edzésekkel telt, majd 2007 augusztusában

érkezett el az idő, hogy más csapatokkal is összemérjük a tudásunkat. Az első 
tornán, amire beneveztünk 3. helyen végeztünk, magunk mögé utasítva több, 
már régóta együttjátszó csapatot. A kezdeti sikereken fellelkesülve neveztünk 
be a 2007-ben első alkalommal megszervezett Békés Megyei Női Keresztpályás 
Labdarúgó Bajnokságba. 

A csapatnak több mint 50 lány/hölgy tagja van különböző korosztályokban, 
Békéscsabáról illetve környékéről. Célunk a rendszeres sportolás biztosítása, a 
női labdarúgás népszerűsítése, az utánpótlás nevelés és az egészséges életmód 
megőrzése. Jelenleg korosztályonként heti két-három edzésünk van. A csapatba 
folyamatosan várjuk a tehetséges, kitartó lányok, hölgyek jelentkezését már 7 
éves kortól.
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Tagjaink nem csak a pályán, hanem azon kívül is találkoznak egymással. Rend-
szeresen látogatjuk a városi programokat, főzőversenyeket, színházba járunk, 
szalonnát sütünk.

Utánpótlás nevelés

A Szabó Pál Téri Általános Iskolával szoros együttműködésbe kezdett Egyesü-
letünk, ezáltal épült meg az iskola új labdarúgó pályája és jött létre az utánpót-
lás bázisunk. Az összefogást eredmények követték, a korosztályos tornákon a 
lányaink rendszeresen sikereket érnek el. A már megkezdett közös munkát to-
vább kívánjuk fejleszteni. Ennek lesz az első lépése a nyáron első alkalommal 
megszervezésre kerülő leány foci tábor, mely reméljük, hagyománnyá válik.
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A sikereinket alulról alapozva szeretnénk elérni, hiszen az eredményes egyesüle-
tek titka az utánpótlás nevelésben rejlik. Ezért céljaink között szerepel a legfi a-
talabb korosztály megszervezése. A korosztályos edzésmunka akkor sikeres, ha 
a gyermekek versenyzési lehetőséget is kapnak, ezért őket is bajnokságokban 
fogjuk szerepeltetni (U7, U9, U11-es korosztályban). A 2011-2012-es bajnoki év 
céljai között szerepel az U15-ös csapatunkat országos bajnokságban való neve-
zése. A 15 évesnél fi atalabb korú lányok versenyeztetésével az a célunk, hogy 
mérkőzésrutint szerezzenek, majd az idők múlásával ki tudják egészíteni a már 
meglévő felnőtt csapatunkat Ezzel szeretnénk megalapozni az NB2-es nagypá-
lyás bajnokságban való eredményes részvételt, a már meglévő felnőtt csapatunk 
további versenyeztetésére épülve. Felnőtt csapatunkat továbbra is a keresztpá-
lyás bajnokságban kívánjuk versenyeztetni.
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BÉKÉSCSABAI
NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
adatai

Hivatalos rövidített név: Békéscsabai NLSC
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 2. 3/8.
Képviseletre jogosult személy: Petri György Máriusz (elnök) 
Képviseletre jogosult személy elérhetősége: 30/366-9699
Az Egyesület e-mail címe: csabai.noifoci@freemail.hu
Az Egyesület alapításának éve: 2007.
Az Egyesület hivatalos színe: lila-fehér
Adószám: 18393127-1-04
Bankszámlaszám: 10102615-59451500-01001005 

Az elnökség tagjai:
Petri György Máriusz – Elnök
Szenti Zoltán – Alelnök
dr. Ferenczi Attila – Alelnök
Bencsik Éva – Gazdasági vezető
Fehér Zsuzsanna – Titkár

Az Egyesület edzői:
Edző: Szenti Zoltán

Magyar Kupa győztes,
„A” licences edző

Utánpótlás edző: Bognár István
egyetemi diploma testnevelés szakon,
„B” licences edző
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Köszönet a Városnak

Egyesületünk sokat köszönhet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak, hogy megfelelő, kulturált  körülmények között sportolhatunk.
 

Kiss Tibor alpolgármestert kérdeztük a csabai focista lányokról:
Kevesen tudják, de Békéscsabán a női labdarúgás története már 1924-ben 

elkezdődött, amikor is az Előre MTE keretein belül megalakult a női futball szak-
osztály. S bár a kezdeményezés nem volt hosszú életű (még abban az esztendő-
ben meg is szűnt), a lányok-asszonyok mégis maradandó nyomot hagytak ma-
guk után, hiszen a helyi sportsajtó is megemlékezett róluk: „A csapat minden 
egyes tagja nagyon jól festett és nagyon jól mutatott a pályán…”.

Azóta eltelt 87 esztendő, s aligha fér kétség ahhoz, hogy az utódok legalább 
olyan esztétikai élményt nyújtanak a zöld gyepen, mint elődeik, de ami ezen felül 
érdekesebb: a maiak a teljesítményükkel is felhívták már magukra a fi gyelmet! 
Törekvéseik, majd szépen alakuló eredményeik alapján Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Békéscsabai Női Labdarúgó SC mellé állt, s előbb létesít-
mény-használattal, majd anyagiakkal is segítette és segíti a klub működését.

A támogatás persze korántsem önzetlen. „Cserébe” a nagy hagyományú 
csabai futballsport újabb és újabb drukkereit, szép eredményeket, valamint a 
mérkőzéseken a CSALÁDOK megjelenését várja a város. No, és persze egészsé-
ges, sportos és csinos lányokat, akik nagyon jól mutatnak a pályán!

És azon kívül is…
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Csapattagjainkat kérdeztük,
hogy miért választották a focit

Szabó Alexandra: Az egészségnek nagyon fontos szerepe van az életben, ezért 
vigyáznunk kell rá. Ez csak akkor lehetséges, ha teszünk érte valamit. Manapság 
egyszerűbbnek tűnik megnézni egy fi lmet vagy játszani a számítógépen. A moz-
gás nagyon sok mindenre jó, mivel az ember társas lény, ezért fontos megem-
lítenem a kapcsolatteremtést. Azért választottam a labdarúgást, mert ezeket a 
dolgokat mind megtaláltam benne.

Fehér Zsuzsanna (csapatkapitány): A foci olyan játék, amelyben  nem csak fi zi-
kailag, hanem szellemileg is a maximumot kell nyújtani. Minden mérkőzés más, 
mindig vannak új szituációk, amelyeket meg kell oldani és ez kihívást jelent szá-
momra. Na és persze ott van a csapat és a csapattárasaim, akikkel a pályán kívül 
is jó a kapcsolatom.

Az egészségről

Egyesületünk nagy hangsúlyt fordít az egészséges életmódra és az egészség 
megőrzésére, ezért odafi gyel a tagjaira. Rendszeresen orvosi vizsgálatokon 
vesznek részt a sportolóink és fi gyelünk a szakemberek tanácsaira is.

dr. Ferenczi Attila háziorvos a sport és az egészséges életmód kapcsolatáról:
Az egészség a teljes testi, szellemi és pszichés jólét együttese. Az egészség 

meglétét több tényező is befolyásolja, így többek között a környezet és az élet-
mód is. Bár környezetünket is tudjuk tudatosan alakítani, mégis a legnagyobb 
szerepe az életmódnak van, hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, stb.

A mozgás legtöbbször a betegségek megelőzésében is alapvető tényező, 
ezért leginkább ajánlott az emberek számára. Ennek egyik legkellemesebb for-
mája a sportolás,a rendszeres testedzés, mozgás. Talán nem kell ecsetelnem, 
hogy milyen jót tesz a légzésnek, keringésnek, milyen jól átmozgatja az izmokat, 
mennyire frissíti a csontozatot.

Éppen ezért orvosként is fokozottan ajánlom nem csak betegeimnek, hanem 
az egészségeseknek is, hiszen nem csak az egészség megőrzésében, helyreállítá-
sában játszik alapvető szerepet, hanem remek időtöltést, remek szórakozást is 
jelent egyúttal. A versenyszellemről nem is beszélve!
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